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 реализиране на иновативни решения 
в практиката.  
Процедурата е насочена към земедел-
ски стопани, научни институти или 
опитни станции, висши училища в 
сферата на селското и горско стопанс-
тво, МСП в областта на преработката 
на храни, производители на ветери-
нарно медицински продукти, консул-
тантски организации в областта на 
селското стопанство или храните, как-
то и НПО с предмет на дейност в об-
ластта на селското и горско стопанст-
во, опазване на околната среда или 
водите.  
Процедурата за предоставяне на БФП 
се осъществява с финансовата подк-
репа на Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
и с национални средства, като по про-
цедурата е предвиден и гарантиран 
бюджет, за оперативни групи, в които 
участник е Националният диагности-
чен научноизследователски ветери-
нарномедицински институт 
(НДНИВМИ). 
Общият размер на средствата, които 
могат бъдат предоставени по проце-
дурата за всички  проектни предложе-
ния възлиза на 20 601 045 лева, от 
които 3 911 600 лв. за оперативни гру-
пи, в които участник е НДНИВМИ. 
Проектните предложения по процеду-
рата могат да бъдат подадени чрез 
ИСУН 2020 на следния адрес: http://
eumis2020.government.bg/  
 Крайният срок за подаване на проект-
ни предложения е 17:30 часа на 
15.01.2021 г.  
 
 

Източник: www.eufunds.bg 
 

Подпомагането по процедурата е на-
сочено към функциониране на опера-
тивни групи, създадени за изпълне-
ние на конкретен иновативен проект 
за постигане на целите на Европейс-
кото партньорство за иновации за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, посочени в член 56 на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 17 
декември 2013 г. относно подпомага-
не на развитието на селските райони 
от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 
347/487 от 20 декември 2013 г.).  
Процедурата ще осигури възможност 
за финансиране на проекти с потен-
циал за иновации в секторите на сел-
ското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост, в т.ч. проек-
ти, насочени към разработване и тес-
тване на нови продукти, процеси, ме-
тоди и технологии или към доразвива-
не и адаптиране на съществуващи 
продукти и практики.  
Подкрепените форми на сътрудничес-
тво ще осигурят благоприятна среда 
за засилване и разширяване на връз-
ките между земеделските стопани, 
образователните, научните звена и 
бизнеса, като ще се създадат съот-
ветните механизми за практическото 
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Управляващият орган на Програма за развитие на селските ра-
йони за периода  2014-2020 обявява процедура чрез подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 
„Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни гру-
пи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програ-
мата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

http://eumis2020.government.bg/


УО на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  обяви 
процедура за подбор на проектни предложения по Приоритет 2 
„Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иноватив-
ни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, ха-
рактеризиращи се с ефективно използване на ресурсите” 

ност на аквакултурните стопанства; 
въвеждане на възобновяемите енер-
гийни източници (ВЕИ) като важни мес-
тни неизчерпаеми ресурси, които да 
бъдат използвани максимално, както 
водният потенциал, така и другите из-
точници на чиста енергия . 
 Общият размер на безвъзмездна фи-
нансова помощ е 500 000 лв., като ми-
нималният размер на допустимото фи-
нансиране е 3 000 лв., максималният 
размер - 48 895 лв. 
   Безвъзмездната финансова помощ 
по процедурата е в размер до 50 на 
сто от размера на одобрените и реал-
но  извършени инвестиционни  разхо-
ди, от които  75 на сто  са осигуре-
ни  от  ЕФМДР и 25 на сто от държав-
ния  бюджет  на  Република  България. 
Максималният процент съфинансира-
не е до 50%. Интензитетът на финан-
сирането на операции, осъществявани 
от предприятия, които попадат извън 
определението за МСП, е 30%. 
Допустими кандидати по настоящата 
процедура за подбор на проекти са ед-
нолични търговци (ЕТ) или юридически 
лица, регистрирани по Търговския за-
кон или Закона за кооперациите, раз-
виващи дейност в сектор 
„Аквакултура“. 
Клонове на юридически лица, регист-
рирани в България, не могат да участ-
ват в процедурата чрез подбор на про-
екти поради липсата на самостоятелна 
правосубектност. 
 Подаването на проектното предложе-
ние по настоящата процедура се из-
вършва изцяло по електронен път 
чрез (ИСУН 2020)  
Крайният срок за подаване на  предло-
жения е 17,00 часа на 07.01.2021 г. 

Източник: www.eufunds.bg 

На  09.10.2020 г. Дирекция „Морско 
дело и рибарство“ – Управляващ ор-
ган на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-
2020) обяви процедура за подбор на 
проектни предложения по Приоритет 
на Съюза 2 „Насърчаване на устойчи-
ви в екологично отношение, иноватив-
ни, конкурентоспособни и основани на 
знания аквакултури, характеризиращи 
се с ефективно използване на ресур-
сите”, чрез процедура по подбор на 
проекти BG14MFOP001-2.015 
„Продуктивни инвестиции в аквакулту-
рите“, сектор „Малки проекти”, мярка 
2.2 „Продуктивни инвестиции в аква-
културите“, която цели подобряване 
на конкурентоспособността и жизнес-
пособността на предприятията в сек-
тора на аквакултурите, включително 
подобряване на безопасността и ус-
ловията на труд. 
ПМДР ще подпомага съответните ин-
вестиции, целящи по-специално: мо-
дернизиране на съществуващите сто-
панства; подобряване на производст-
вените характеристики на стопанство-
то, които не водят до увеличаване на 
капацитета на производството; подоб-
ряване на условията на труд и безо-
пасност за работещите в сектора; за-
купуване на оборудване за предпаз-
ване на стопанствата от диви хищни-
ци; намаляване енергоемкостта и уве-
личаване на енергийната ефектив-
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От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отвори прием на заяв-
ления за подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно времен-
но подпомагане за малки и средни предприятия и признати 
групи и организации на производители COVID 3" от Програма-
та за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

–  растителни и животински масла и 
мазнини с изключение на производст-
во, преработка и/или маркетинг на мас-
линово масло; 

– технически и медицински култури, 
включително маслодайна роза, билки 
и памук, с изключение на производст-
во, преработка и/или маркетинг на тю-
тюн и тютюневи изделия, захар и слад-
карски изделия; 

–  готови храни за селскостопански 
животни (фуражи). 

Финансово подпомагане не се пре-
доставя за дейности, свързани с риба 
и рибни продукти, гроздова мъст, вино 
и оцет. 

Финансовата помощ по подмярка 
COVID 3 е в размер на 5% от стойност-
та на декларираните приходи за 2019 
г. или за лице, заето в предприятието и 
се изплаща под формата на еднократ-
на сума в размер на 270 лв. за едно 
заето лице. Водещо условие е субси-
дии да се предоставят в случаите, че в 
предприятието има установен спад на 
приходите от продажба на преработе-
ни селскостопански продукти с най-
малко 20%. 

Таванът на финансова помощ за 
предприятията по подмярка COVID 3 е 
до 50 хил. евро. 

Условията за предоставяне на помо-
щите и документите за кандидатстване 
по подмярката са разписани в публику-
ваната в Държавен вестник, бр. 70 от 
7.08.2020 г. Наредба № 2 от 5 август 
2020 г. за прилагане на мярка 21 
„Извънредно временно подпомагане за 
земеделските стопани и МСП, които са 
особено засегнати от кризата, предиз-
викана от COVID-19“ от ОПРСР 2014 – 
2020 г. 

Приемът по подмярка COVID 3 се 
обявява със заповед на изпълнител-
ния директор на ДФЗ – РА. Кандидат-
стването е със заявления в Област-
ните дирекции на ДФ „Земеделие” по 
местонахождение на предприятието 
или по адрес на седалище на юриди-
ческото лице. Подмярка COVID 3 е с 
бюджет над 7 321 096 лв. 

Допустими за подпомагане по под-
мярка COVID 3 са МСП, които са из-
вън обхвата на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020. 

Подпомагането е предназначено за 
преработвателите на: 

– мляко и млечни продукти, вкл. яй-
ца от птици, с изключение на произ-
водство, преработка и/или маркетинг 
на продукти, наподобяващи/
заместващи мляко и млечни продук-
ти; 

–  месо и месни продукти; 
–  плодове и зеленчуци, включител-

но гъби; 
– пчелен мед и пчелни продукти с 

изключение на производство, прера-
ботка и/или маркетинг на продукти, 
наподобяващи/заместващи пчелен 
мед и пчелни продукти; 

– зърнени, мелничарски и нишесте-
ни продукти с изключение на произ-
водство, преработка и/или маркетинг 
на хляб и тестени изделия; 
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Министерството на труда и социалната политика чрез Главна 
дирекция „Европейски фондове, международни програми и про-

екти”, обяви процедура за подбор на проекти за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 

„ДЕТСКИ КЪТОВЕ“  

посредством адаптиране и оборудване 
на подходящо помещение за полагане 
на почасови грижи за деца.  

2. Подбор на безработни лица, реги-
стрирани в ДБТ, за определяне на 
възможностите им за включване в зае-
тост и/или в обучение при необходи-
мост, свързано с полагане на грижи за 
деца. 

3. Предоставяне на обучение на без-
работни лица за придобиване на уме-
ния за полагане на грижи за деца. 

4. Включване на безработни лица в 
субсидирана заетост при работодател 
за почасово или целодневно полагане 
на грижи за деца.  

Пълният комплект Условия за канди-
датстване е публикуван на следните 
интернет адреси: http://
esf.government.bg; https://
eumis2020.government.bg  

Бюджет на процедурата – 15 000 000 
лв. 

Краен срок за представяне на пред-
ложенията: 15.12.2020 г., 17.30 ч.. 

 

Източник: www.eufunds.bg 

Процедурата цели предоставяне на 
възможности за по-доброто съвме-
стяване на професионалния с личния 
живот на работниците и служителите, 
осигурявайки кътове за деца на ра-
ботното място. Това от своя страна 
ще спомогне за превенция на 
отсъствието от работа, допринасяйки 
за улесняване достъпа до заетост за 
работещите родители. Чрез създава-
нето на предпоставки за съчетаване 
на семейния с професионалния жи-
вот, от една страна се цели запазване 
равнището на трудовата и икономиче-
ска активност на родителите, а от 
друга  се запазване качеството на ра-
ботната сила и производителността 
на труда, използвайки пълния потен-
циал на развиващия се трудов пазар 

Процедурата за безвъзмездна фи-
нансова помощ се реализира с фи-
нансовата подкрепа на Европейския 
Социален Фонд. 

Проектите ще се изпълняват на те-
риторията на Република България  

Дейностите, които ще получат под-
крепа включват: 

1. Осигуряване на социални придо-
бивки в предприятията (кът за деца), 
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АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОБЯВИ ПРОЦЕ-
ДУРА ЗА ПОДБОР BG05FMOP001-2.004«ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020»  

ността да реализира дейността. Парт-
ньорската организация-бенефициент 
ще осигури пълно национално покри-
тие и ще реализира доставки по домо-
вете за лицата, които не са в състоя-
ние да се придвижат сами до пунктове-
те за раздаване на хранителните про-
дукти.  

Общият предвиден размер по тази 
обява за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ е до 1 550 000 
лв.  

Операцията по предоставяне на ин-
дивидуални пакети с хранителни про-
дукти се реализира до края на 2021 г. 
Пряко обвързана е с реализацията на 
операция тип 1 BG05FMOP001-
1.004„Закупуване на хранителни про-
дукти 2020“. Предвид тази обвърза-
ност, срокът за изпълнение на опера-
цията може да бъде удължаван, с ог-
лед постигане на целите й . 

Партньорската/ите организация/и 
следва да осигури/осигурят пълно те-
риториално покритие на територията 
на Република България като освен на-
личието на складова база, гарантира/т, 
че хранителните продукти ще достиг-
нат до всички населени места, в които 
има представители на целевите групи. 

Краен срок за подаване на заявления 
за финансиране: 23.11.2020г., 17:00 ч.  

Заявлението за финансиране се по-
дава по електронен път чрез Инфор-
мационната система за управление и 
наблюдение на средствата от ЕС в 
България в периода 2014-2020 г. 
(ИСУН 2020).Въпроси се задават в 
писмена форма на адреса, посочен в 
Изискванията за кандидатстване. Па-
кетът с документи за кандидатстване е 
публикуван в ИСУН 2020: https://
eumis2020.government.bgи на интернет 
страницата на Агенцията за социално 
подпомагане: www.asp.government.bg 

 
     Източник: www.eufunds.bg 

   Агенция за социално подпомагане, 
в качеството си на Управляващ орган 
на Оперативна програма за храни и/
или основно материално подпомага-
не от Фонда за европейско подпома-
гане на най-нуждаещите се лица в 
България за периода 2014–2020г., 
обяви прием по по процедура за под-
бор BG05FMOP001-2.004 Предоста-
вяне на индивидуални пакети храни-
телни продукти 2020. 

Кандидати са всички физически и 
юридически лица и техни обедине-
ния, които кандидатстват самостоя-
телно или с други партньорски орга-
низации за безвъзмездна финансова 
помощ чрез подаване на заявление 
за финансиране. 

 Допустимите кандидати са опреде-
лени в Оперативната програма и в 
операциите, утвърдени от Управлява-
щия орган. 

Партньорски организации са пуб-
личноправни организации и/или орга-
низации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски ор-
ганизации доставят храни на най-
нуждаещите се лица, в съчетание със 
съпътстващи мерки. Операцията е 
насочена към предоставяне на инди-
видуални пакети хранителни продук-
ти, на лицата от целевите групи, в 
съчетание със съпътстващи мерки. 
По операцията ще бъде избрана пар-
тньорска организация, която ще бъде 
бенефициент на безвъзмездната фи-
нансова помощ и ще има отговор-
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ОБЩИНА КАМЕНО СЪЗДАДЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УЕБ ПОРТАЛ, 
ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 БЪЛГАРИЯ 
ТУРЦИЯ 

засегнатите от кризата с COVID-19. 

Партньорите по проекта – Областна 
дирекция по култура и туризъм – 
Къркларели и Община Камено ще ор-
ганизират разменни инфотурове и  ту-
ристически форуми през идната про-
лет. Участие в тях ще могат да заявя-
ват представители на туроператори, 
турагенти, екскурзоводи и журналисти. 
Редът и условията, по които това ще 
се случи, ще бъдат публикувани на ин-
тернет страниците на партньорите и 
туристическия портал www.thrace.site. 
Сайтът е на три езика – български, анг-
лийски и турски. 

Община Камено създаде туристи-
чески уеб портал като част от дейнос-
тите си по проект за трансгранично 
сътрудничество Living Ancient Towns – 
Asagipinar and Rusokastro”, 
CB005.2.21.059, финансиран по Прог-
рама за междурегионално сътрудни-
чество Интеррег Европа 2014-2020 
България – Турция. 

В портала www.thrace.site са предс-
тавени исторически забележителнос-
ти от региона, познат още от Древ-
ността като Тракия. Тук  ще намерите 
любопитни факти и богата галерия за 
над 20 големи обекта от българска и 
турска страна. Като акценти са предс-
тавени двата обекта – предмет на ин-
вестиции от проекта – Русокастро и 
Ашаги пинар. 

Сайтът е предназначен както за 
всички, които обичат историята, така 
и за туроператори и турагенти. Турис-
тическите фирми могат да предлагат 
своите оферти, свързани с посеще-
ния и екскурзии до представяните 
обекти. По този начин ще се насърчат 
туристическите пътувания в региона, 
ще се популяризират нови маршрути 
и ще подпомогне местния туристичес-
ки бизнес, който е от един от най-
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УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПИЛОТНАТА ФАЗА ЗА ПОДМЯНА НА 

СТАРИТЕ ПЕЧКИ С УРЕДИ НА ЕКОЛОГИЧНО ГОРИВА ПО ПРО-
ЕКТА НА ПРОГРАМА LIFE  

отоплителен сезон ще обслужват 89 
домакинства. 8 от новите уреди рабо-
тят на газ, а останалите 66 на пелети. 

При подмяната всяко домакинство 
получи инструкции за правилна експ-
лоатация на новите уреди.   

Следващата година ще започнат про-
цедурите по реализирането на втора-
та, основна фаза по проекта. Тя е мно-
го по-мащабна и предвижда да бъдат 
подменени старите печки на 1914 до-
макинства от Централна градска част, 
квартал "Възраждане" и комплексите 
"Лазур", "Братя Миладинови" и зона Г 
на "Меден рудник" в Бургас. 

Безплатната подмяна на старите печ-
ки се извършва по проекта по Програ-
ма LIFE "Българските общини работят 
заедно за подобряване на качеството 
на атмосферния въздух". Неговата цел 
е да бъде ограничено замърсяването 
на въздуха с фини\ прахови частици, 
които се отделят в атмосферата в 
следствие на битовото отопление на 
дърва и въглища. 

 

 

Източник: Община Бургас 

Успешно приключи пилотната фаза 
по проекта за подмяна на печките на 
дърва и въглища с уреди на екологич-
но гориво в Бургас. Резултатите от 
кампанията бяха съобщени по време 
на кръгла маса, която се проведе в 
морския град, на тема "Качество на 
атмосферния въздух и принос на ин-
тегрирания проект към намаляване на 
замърсяването от битово отопление с 
дърва и въглища на домакинствата". 

Проектът се реализира в партньорс-
тво между общините Столична, Бур-
гас, Велико Търново, Монтана, Русе и 
Стара Загора. Междувременно стана 
ясно, че Бургас е първият град, който 
успешно реализира пилотната фаза, 
при това преди да започне тазгодиш-
ният отоплителен сезон. 

Във форума участваха зам.-кметът 
Весна Балтина, общински съветници, 
експерти в областта на екологията и 
опазването на околната среда от раз-
лични общини. Резултатите от изпъл-
нението на пилотната фаза в Бургас 
представи инж. Маринета Николова - 
началник на отдел "Климат, енергия и 
околна среда, адаптация към проме-
ните на климата" в Община Бургас. 

При изпълнението на пилотната фа-
за са подменени и вече въведени в 
експлоатация 74 нови отоплителни 
устройства, които от предстоящия 
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ОБНОВЯВАТ ПАРКОВЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПО 
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2020Г. 

тежение на алеята ще се монтират 
пейки и нови осветителни тела. 

Сред добре поддържаната растител-
ност в парка на с. Страцин ( с площ от 
700.00 м2), свободно ще бъдат разпо-
ложени детски съоръжения за игра на 
открито. Нова алея ще свързва входа с 
детските площадки и ще бъдат монти-
рани нови пейки. 

  
За парка в с. Порой, с площ от 

3191,55 м2, проектът предвижда благо-
устрояване на терена с реновиране на 
пешеходната алея и обособяване на 
места за отдих, изграждане на нова 
детска площадка за деца на възраст 
между 3 и 8 години, ремонт на ограда-
та и монтиране на осветителни тела. 

  
Проектът „Обновяване на площи за 

широко обществено ползване – пар-
кове в с. Лъка, с. Александрово, с. Ме-
дово, с. Страцин и с. Порой, Община 
Поморие” е одобрен за финансиране 
по Мярка 4 “Инвестиции в създаване-
то, подобряването или разширяване-
то на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от Стратегията 
за Водено от общностите местно 
развитие на „МИГ-Поморие“, посредс-
твом процедура за подбор на проект-
ни предложения, финансирана чрез 
Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. от 
Европейския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 
Източник : Община Поморие 

 
Община Поморие получи одобрение 

на внесеното проектно предложение 
за обновяване на парковете в пет на-
селени места – с. Лъка, с. Александ-
рово, с. Медово, с. Страцин и с. По-
рой. 

Благоустрояването на парка в с. Лъ-
ка, с площ от 2695.00 м2, включва и 
изграждане на нова спортна площад-
ка, оборудвана за фитнес на открито 
и алея за достъп до съществуващата 
детска площадка и църквата. 

  
В парка на с. Александрово, с 

площ от 3411.00 м2, ще бъде изграде-
на нова детска площадка и кът за от-
дих – беседка. Площадката ще бъде 
устроена така, че да осигурява безо-
пасност и достъпност при игра за 
всички деца, включително и за деца с 
увреждания. За осветяването й ще се 
монтират нови осветителни тела. 

  
Най-големият от парковете е този в 

с. Медово, с площ от 6566.00 м2. За 
него е предвидено благоустрояване и 
изграждане на вход от страна на ав-
тобусната спирка. Ще бъде изграден 
нов детски кът ( на площ от 275 м2), 
оборудван с различни съоръжения за 
игра на открито. Върху съществуваща 
бетонова площадка, в централната 
част на парка, ще се монтира бесед-
ка, оформяща зона за отдих. По про-
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ОБЩИНА БУРГАС СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ПО ОП РЕГИОНИ В 
РАСТЕЖ 2014 - 2020 Г. 

работещите 143 служители и над 8 000 
граждани/годишно, посетители и полз-
ватели на административни услуги и 
удължаване на жизнения цикъл на 
сградния фонд. 

Проектът ще се реализира от Общи-

на Бургас в партньорство с Главна ди-
рекция „Пожарна безопасност и защи-
та на населението“.  Очакванията са 
дейностите по обновяване и внедрява-
не на мерките за енергийна ефектив-
ност да приключат през пролетта на 
следващата година 

 
 
 
 
   
 
 
 
   

 
 

ОИЦ Бургас 

  На 08.10.2020г. Се проведе церемо-
нията за стартиране на строително-
монтажните работи по проект 
„Обновяване и внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в сграда на 
Регионална служба пожарна безопас-
ност и защита на населението – Бур-

гас (РСПБЗН)“, ДБФП № BG16R-
FOP001-1.004-0010-C02, финансиран 
по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. 
 

Сред гостите на събитието бяха за-
местник кметовете на Община Бургас 
по Строителство, инвестиции и регио-
нално развитие Чанка Коралска и  
Стратегическо развитие и екология, 
дигитализация и адаптация към про-
мените на климата Весна Балтина. 
 

„Планираните дейности включват 
въвеждане на енергоспестяващи мер-
ки по ограждащи елементи и инстала-
ции, подобряване на експлоатацион-
ните характеристики на сградата и 
осигуряване на достъпна среда за 
хора в неравностойно положение“ - 
сподели ръководителят на проекта 
Теодора Цанева.  

 
Целите, след приключването на ре-

монта,   са намаляване на крайното 
енергопотребление на двете сгради, 
понижаване на въглеродните емисии 
в района, подобряване комфорта на 
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